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  فرازها و فرودها

  نقدی بر

 "رازها و نيازها " 

ديو ايران  در را2000 دکتر فرهنگ هوالکوئی در مارس با مسئوليت و اجرای "رازها و نيازها"برنامه 

 و کانادا پخش و باز   اروپا واينکه اين برنامه در جامعه ايرانی مقيم  آمريکا . آغاز به کار کرددر آمريکا 

 آناستقبال مردم از ماههای اول شروع اين برنامه  . آن می گويد مقبوليتبوبيت وپخش می شود خود از مح

" رازها و نيازها " ر د. مستلزم  ساعتها و شايد روزها انتظار بود  آن به حدی بود که تماس تلفنی با

 نقل مجلس اکثر خانواده هایدر کمتر از يکسال   کهه شد  به ميان کشيد و مسائلینظرات و موضوعات

گردهم   در ه ها گاه مشاجر مناظره ها و به تمام خانه ها راه يافت و موضوع داغ مکالمه ها و و ايرانی شد

 آشنای  هایصحنهشاهد  حداقل يکبار هم که شده بی ترديد .  آئی ها و مهمانی های خانوادگی و دوستانه شد

در مهمانيها و  "رازها و نيازها"  طرح شده در و رهنمودهاینظراتبحث و جدل ميان موافقين و مخالفين 

جالب اينجاست که حتی مخالفين هم به برنامه گوش می دهند و اين از مشخصه اصلی هر  . يدا جلسات بوده

 بنابراين بدون .برنامه موفق رسانه ايست که قادراست  قشر وسيع متنوع و متفاوتی را به خود جلب کند

يک " رازها و نيازها" ی واقعی کلمه دکتر هوالکوئی و برنامه هيچ شبهه ای ميتوان ادعا کرد که به معنا

 صدر  ترديدیبی هيچ شک و و با قاطعيت می توان گفت که اين برنامه رفته است شبه ره صد ساله را 

  . بوده است  رسانه های خارج کشور کل تاريخنشين تمام برنامه های تاکنونی در

نم که راز موفقيت دکتر هوالکوئی در چيست ؟ چرا که اگر بدانيم  آغاز ک " بچگانه "بگذاريد با اين سئوال

برمال " رازی "پس بگذاريد آنچه را ديده و شنيده ايم روايت کنيم تا اگر . درميان نيست" رازی "ديگر 

   .نشود حداقل زمينه های توفيق ايشان را گذری کرده باشيم
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  راز روئيدن

 . و گاه اجتماعی تشکيل می دهند ديان سياسی و اقتصادی  را تبعيجامعه ايرانی خارج کشوراکثريت 

هبش ، سنت هايش ، و در ذجامعه خارجه نشين که هويت وجوديش را در حفظ و محافظت فرهنگش ، م

 بی کم و کاست سختانه و گاه کودکانه سعی در حفظ يک کالم باورهايش می ديد ، در ابتدا با لجاجتی سر

 و  57انقالب  و تقريبا غيرممکن چرا که    و  اين امری بود بس مشکلتتمام باورها و سنت ها يش داش

 خانه و کارو اتاق خوابش باورهای ديرينه و  درپيغمبرخدا و  هولناک  و  ترسناکحضور ناگهانی و 

 امروزی و نو  بقاء  روانی خود  بايد باورهايی ه بود و برای تنازعتزلزل ناپديرش را به يکباره فرو ريخت

از طرف ديگر اميد به بازگشت هم بتدريج محو و  .  و دنيای جديدش ايجاد می کرد طبق بر محيط منو

ها   به گوشه های انباری خانه  و خسته از انتظار غمگين و دل گرفته ، بسته زبان و چمدان هایمحوتر شد

 جذابيت ايران و که فرزندان نيمه غربی نيمه ايرانی و اغلب تمام غربی  وجودهمچنين . نقل مکان کردند

 نيز آنان را بيش محدود می شود فرهنگ ايرانی برايشان تنها به قورمه سبزی  واحيانا  رقص خرداديان 

و .  از پيش به قبول اين واقعيت سوق داد که زندگی ، آينده ، و مرگشان در همين کشور ميزبان خواهد بود

ه نشين به اين حقيقت تلخ پی برده است که راه  ديگر جامعه خارج ، اکنون پس از گذشت بيش از دو دهه

   . نه می خواهند ديگر  کهشگفتانه می توانند و   . گشتی نيست ازب

اند  باالجبار درمی يابد که آن باورهای ديرين و آزموده ديگرازکار افتاده هاجرمنسل اول !  در اين بن بست

  . و ناگزير بايد باورهائی نوين و ناآزموده بيابد

  .  آفريده بود" رازها و نيازها " زمانه ، زمينی بارور برای روِِئيدن  چرخ 

 و با آشناع و  هوالکوئی با زبانی سليس و قاطدکتر فرهنگ و با اين ويژگی ها ، حضورط در اين شراي

 :  که  بود  انگليسی ضرب المثلاين  شيرين و دلچسب ، دقيقا تبلورفارسی 

The Right Person at the Right Time at the Right Place    
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  :فرازها 

صدای خوب  . نواز است   گوشدل نشين وو موسيقی آن زيبا  و بامسما  " رازها و نيازها  " نام برنامه

 نمايمتلخيص برنامه را  فرازهای اگر بخواهم اما .   دکتر هوالکوئی نيزشنيدن برنامه را دلپذيرتر می کند

   : تأکيد کنمبايد بر نکات زير

   : رمت و حريم کودکان ح

 از طوالنی ترين و تلخ ترين و دردناک ترين جلوه های استبداد و ملو جامعه ايرانی که تاريخش م. 1

ست بی شک حقوق و حرمت کودکان اش به لحاظ ناتوانی و بی  اجباريت در نفی حقوق فردی و اجتماعی

 دکتر ،در طی برنامه هائی متعدد خوشبختانه . زبانی ، بيشتر در معرض تعدی و تجاوز بوده است

 هر چند سئواالت و چاره  .به کودکان اعاده حرمت و حيثيت کند جامعه ايرانی  درهالکوئی توانسته است

جوئی های مادران در گفت و شنود با دکتر هوالکوئی برخی و چه بسا بيشتر اوقات رنگ تکرار و زنگ 

های کپک زده  و تقالی ايشان برای شنيدن نکته های کسالت می گيرد، اما تالش آنان برای تدفين سنت 

در " تربيتی "  در تربيت خردساالن ، حکايت از ترک برداشتن سقف آسمان جور و جباريت مفيد و موثر 

بتواند که بی ترديد توانسته است باعث " رازها و نيازها " اگر .  عزت و کرامت کودکان می کندکسب 

فرياد نشنود ، کتک نخورد ، و به مدارس مذهبی فرستاده ی نبيند ، بی مهرشود حتی تنها يک کودک 

  . نشود، دکتر هوالکوئی شايسته تقدير و تکريم است 

  : حديث و حکايت زنان

 به که متاسفانه  که با زنان شده و می شود روايتی است خوفناک و هول انگيزمشمئزکننده ای رفتار . 2

تالش دکتر هوالکوئی برای طرح و .  دنی و جزائی درآمده است هيأت رفتار اجتماعی و هيبت قوانين م

ويژگی دوست   .است ثبات پوسيدگی و پوچی اين رفتارها و باورها و ستيز با اثرات اسفبار آن ستودنی ا

 ظلم و ستم و  بهتن دادنجانانه ی و چالش بی امان داشتنی ديگر آن اين است که  دکتر هوالکوئی با نقد 



 4

 به و،  اين عارضه را به همان اندازه زشت و قبيح و نادرست می داند که تحميل آن ن ،  و توهيتحقير

شخصا اين نگاه و .  می داندو مقصر ستم مسئول  و پذيرش  را نيز به دليل قبولقربانی عبارت ديگر 

و وابستگی ناتوانی و باور درونی به  دردناک پذيرش پديدهبرخورد را بسيارمفيد و موثر می دانم  چرا که 

 اين باورها و نگاه . متاسفانه شيوع فراوانی در ميان زنان دارد"  خاک بر سری "  و ستم کشی و در واقع 

 . قوانين مدنی و جزائی ضد زن می باشندآن  و کشنده تر از  مخرب ترو نگرش به خود بسيار

  : خرافه  وبای  وی سنت بال

توهمات و کار و انديشه های علمی به زيان تخيالت فی ااشاعه " رازها و نيازها " از ويژگی های. 3

های مذهبی و " آموزش "  دکتر هوالکوئی به  هنرمندانه از اين ميان می توان به نقد. دانش ستيز است 

آه  "    حقيقتاپديده ای کهبه اين جهت است که  هنرمندانهه می گويم ک اين .آرمان های دينی ، اشاره کرد

 را نمی توان با هوار و هياهوی بچگانه و است" ح جهان بی روح ، و قلب جهان سنگدل انسان مظلوم ، رو

اينکار بايد با درايت و .  از شر آن نجات پيدا کردمذهبی" مقدس "رخاش های نسنحيده به شخصيتهای پبا 

بدون دکتر هوالکوئی .  و لجاجت می کشاندگیددنيکدور انديشی صورت گيرد وگرنه شنونده را به موضع 

 آنان " فرمايشات  " اينکه شخصيتهای مذهبی را مورد توهين و تحقير قرار دهد می کوشد پوچی و ابتذال

به زير سئوال  و مهمتر از همه با رجوع به عقل سليم مخاطب ، علمی را با تکيه به اطالعات و داده های 

به  خود را  "مقدسات"  و " سينقدي" خشکه مذهبی برنامه ساطور حراست ازبه همين دليل شنونده . بردب

کناری می گذارد و اگر چه به عداوت با تفکرات و تعاليم آنان برنمی خيزد اما شايد وقتی که پای انتخاب 

دامنه اين تالشها از محدوده   .راه و رسم زندگانی پيش می آيد برای آن تعاليم و نظريات تره هم خرد نکند

 بو گرفته کشيده ط رافات ، توهمات ، سنت های زنگ زده و روابمذهب فراتر می رود و به کل مقوله خ

های بی دليل تيشه می زند و " بايد "  به شالوده ی و خودمانی شيرين یدکتر هوالکوئی با زبان. می شود

را به زير سئوال و ريش سفيدان در و مادر و بطور کلی بزرگساالن پ  ازيت بدون چون و چراع تبصراحتا 

و سليم  ، اهميت حياتی حضور عقل راهنمائی هايشانتر اين که ايشان در تمام رهنمودها و مهممی برد و 
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  شک ندارم که.  منطق در تصميم گيريها و انتخابهای روزمره زندگی را به زيبائی به شنونده نشان می دهد

.  ا راحتتر می کندباره ولی بتدريج سير زندگی جامعه ايرانی خارج کشور ريکاگر نه به نگاه و نگرش  اين 

  مرددهبیذندان خود به مدارس مز اگر نه همه ولی قطعا عده ای از والدين را در فرستادن فرحداقل اينکه

  .و نهايتا منصرف می کند

  " رازها و نيازها  " زباِن

رسانه های گروهی فارسی زبان مملو از تابوها و بايدها و نبايدهاست و ماالمال از تعارفات و القاب 

 .هيچ استفاده مفيد و به درد بخوری ندارندرسمی و کلمات بی ربط و بيهوده که در گفت و گوهای روزانه 

      . داشتنی آن استاز ويژگی های دوست از زبان روزمره ، " رازها و نيازها " سرشاری برنامه ی 

بی دليل نيست که بسياری از کلمات و گفته ها و تشبيهات و جمالت دکتر هوالکوئی در ذهن شنوندگان می 

ی نمونه دکتر هوالکوئی آنگاه که می خواهد ابر. ماند و بارها و بارها از زبان اين و آن شنيده ميشود 

:  تصوير می کندزيبا والدين را به نقد بکشد، اينگونه  بعضی از بی جا و نامربوط الويت های غير واقعی و 

آنگاه که می خواهد وابستگی بيمارگونه به  و يا  " کفش برايشان هستندخريد  کودکانشان پا ندارند به فکر "

مثل اين است که بال پرنده ای را بشکنيد تا پرواز نکند و : " فرزند را چالش کند اين چنين تشبيه می کند

تصاويری که اين تشابهات در ذهن ترسيم می کند بقدری نافذ و موثر است که ."  دتان باشدهمواره نز

  . شنونده حرف  و حکم گوينده را به راحتی گردن می گذارد

   :فرودها

در اکثر زمينه های فکری و نظری از استدالل و منطق علمی و محکم و قانع کننده ای دکتر هوالکوئی 

   ودن و منطق خود را از دست می دهلدر دو عرصه قدرت استدالن ايشان برخوردارند اما به نظر م

  . دنضعيف و لرزان و رنگ پريده به ميدان بحث و جدل فکری وارد می شوبرخالف ساير زمينه ها ، 
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  عارضه ی مدرک پرستی:  اول

"The only thing that interferes with my learning is my education"  

"Albert Einstein "  

نمی دانم چرا دکتر هوالکويی برای مدرک دانشگاهی حساب ويژه ای باز می کند و صاحبان مدارک 

اين چنين به نظر شنونده می رسد که ايشان مدرک دانشگاهی را دانشگاهی را به ديده ی ديگری می نگرد؟ 

حصيل و تربيت سهم بی ترديد سواد و آموزش و ت.   مترادف با سواد و دانش و عقل و شعور می گيرند

حداقل در (  اجتماعی دارد اما در زمانه ای که اکثريت چشمگير مردم شعوربزرگی در شکوفائی فکری و 

دارای ديپلم دبيرستانی هستند و همچنين شيوع و قابل دسترس بودن تکنولوژی ارتباطی ، ) جوامع پيشرفته 

 دسترس همگان نهاده است ، درآورده  و در علم و دانش و فرهنگ و ادب را از انحصار مراکز دانشگاهی 

  . ه است دديگر قيود جوامع کشاورزی و فئودالی انسانها را در زمين تحجر و جهل محبوس نکر

همچنان شيفتگی کودکانه و  جامعه ايرانی که هنوز از تفکرات و باورهای کهنه و قديمی  کنده نشده است

مهمتر از آن عناوين و القاب ناشی از آن برايش تاج و مدرک و بالطبع و .  غير واقعی به مدرک دارد

            و " دکتر"  آن و تنها به صرف يدک کشيدن لقب هتختی خيالی را به ارمغان می آورد که با تکيه ب

می تواند اوال بر خيل عظيم بی مدرکان حکم فرمائی و فخر فروشی کند و ثانيا و بسی مهمتر " مهندس" 

 دقيقا به . دار شودرجتماعی  که جامعه برايش قائل شده نيز برخوروعيت و مقبوليت امشمی تواند  از 

همين دليل است که در جامعه ايرانی القاب و عناوين حتی در ناميدن نزديکترين افراد از قلم نمی افتند و از 

 مدرک و مدرک گرائی " عقده جهان سومی " اين اسف انگيز فشار روانی و عواقب  (ياد نمی روند

      .)پرستی بر جوانان و خانواده های ايرانی ، می تواند موضوع تحقيق و بررسی جداگانه ای باشد

ذشته ديگر ريشه در مترادف گرفتن مدرک دانشگاهی با سواد و شعور و عقل برخالف روزگاران گ

                                                                                            .واقعيت ندارد
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 برای تجربه شخصی هم که شده کافيست چند ساعتی از وقت عزيزتان را پای ماهواره ها و اينعالوه بر

 خيل اين صاحبان  اکثريترسانه های فارسی زبان صرف ، و در واقع تلف ، کنيد  تا از بضاعت ناچيز

          باشد می  آن صيفکالم زيبای سعدی قادر به تو که تنها  حيرت زده بمانيدچنان  و منصب و مسندمدرک 

  ! " چارپايی بر او کتابی چند           نه محقق بود نه دانشمند        "                            

 نيز به اين حقيقت اذعان دارند که  حتی آنانی که مدرک را مترادف با سواد و فهم و شعور می گيرند

   .بی مدرکی دارددشمنی با   نهمدرک و خويشاوندی  با  نهرزشهای اخالقیا

 حتما می ، که دل در گرو حرمت انسان و عزت نفس دارد و بر ضد بی عدالتی می شورددکتر هوالکوئی 

تامين " زرو زور و زر " داند که  بودجه ی اعظم موسسات علمی و مراکز دانشگاهی از جانب صاحبان 

گان دانشگاهی گاه و بيگاه با طرح ها و پروژه هائی تحصيل کردی از شمارمی شود و بی سبب نيست که 

ضد انسانی به ميان می آيند که اثرات آن تا سالها و چه بسا قرنها جز درد و رنج و مرگ و نابودی چيزی 

نام آورترين مشاهير هنر کم نيستند از    ذکر اين نکته نيز بی مناسبت نيست که.برای جامعه و مردم ندارد

  . از دانشگاه سر بر نکرده اندکه  مارکز وشاملو و شوپن ون چ همفرهنگ وادب جهانو 

 از رابطه جنسی تا ازدواج        : دوم 

"Intimacy is what makes a marriage, not a ceremony, not a piece of paper from 
the state." 
"Kathleen Norris " 

 

آنچه که در نزد جامعه به ازدواج . دکتر هوالکوئی برای ازدواج ، مکانی مقدس و مجاز آفريده اند 

جواز مذهبی و مجوز حقوقی را هم  بی ترديد . است يا جواز مذهبی دارد و يا مجوز حقوقی معروف شده 

احتمال  % 50 علمی اگر  نظريه يا  هر پروژه اجتماعی  . صادر می کنند" زر و زور و زر " صاحبان 

اهد  در علم را نخو  حضور در جامعه و يا احترام نظريهشکست و ناکامی آن محرز باشد، هرگز امکان

 و در انگلستان  %64 و در سوئد  درصد50 در آمريکا*  اما پديده ازدواج که بنا به آمار رسمی ديد، 
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 می  فلک درصدها سر به آنگاهاز طالقهای پنهان می گذريم چرا که( د نبه طالق منتهی می شو% 53

      نه تنها مقبول که "زر و زور و ِزر " صاحبان  همين و شبانه روزی به يمن تالشهای بی وقفه !) زند

  . می شود" مقدس " 

دکتر هوالکوئی که در اکثر زمينه ها مدافع علم و عقل و پشتيبان نوگرايی و نوآوری هستند وقتی پای 

  .  با اسب جواز و مجوز تا کوره دهات سنت و مذهب عقب نشينی می کندرابطه ی جنسی به ميان می آيد 

وئی يکی آن است که ضمن آنکه اظهارات خود را به تحقيقات علمی از کاستی های برنامه ی دکتر هوالک

          برای مثال ايشان مدعی اند که. حواله می دهند از ذکر هرگونه منبع و ماخذی خودداری می کنند 

روشن نيست " مطالعات علمی نشان می دهد که رابطه ی جنسی قبل از ازدواج مضر و زيان آور است " 

  . را چه مرکزی و چه کسانی و به کدام شيوه انجام داده اند" علمی " اين مطالعات 

با اسنادی " مضر و زيان آور" آيا مطالعات علمی ای در دست است که نشان دهد چگونه اين روابط 

 می شود ؟ " مفيد و مثمر به ثمر " حقوقی و اورادی مذهبی ، 

  : حرفهای پايانی 

 و برجستگی های آن نه تنها برنامه ای شنيدنی و سرگرم کننده ، به لطف ويژگی ها" رازها و نيازها " 

  .  و پر برکت برای جامعه ی ايرانی در مهاجرت بوده است باربلکه برنامه ای پر

جانی " رازها و نيازها " از صدقه سر  ،  و منزوی  بود ناشناختهفردی   ها ترروانشناس ايرانی که پيش

متاسفانه در اين بازار پر رونق ، برخی سر حرفه را .  و پا کرده است گرفته است و بازار پر رونقی دست

  .  زير آب تجارت کرده اند و با کج آموزی ها و خدشه های روانی ، تعدادی را به روز سياه نشانده اند

" تجارت روانی "  که دکتر هوالکوئی برنامه هايی را به بررسی عواقب ناگوار و زيان آور شايد بد نباشد

  . تصاص دهنداخ

اين شهرت و درخشش را دکتر هوالکوئی به رايگان به دست . خوش درخشيده است " رازها و نيازها " 

  با فارسیعقل گرائی و همچنين نياورده است ، بلکه آن را به نقد نو گرائی و عدالت جوئی و اومانيسم و 
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لوس   رسانه هایهای موسوم بهرسانه و علی الخصوص ( ن و شيرينی که در رسانه های خارج کشور أش

  . حکم اکسير را دارد ، خريده است  ) یآنجلس

باعث بسی خوشوقتی ست که جامعه ايرانی رازش را و نيازش را با فردی اهل منطق و علم و شعور و 

فرازها " التر رفتن از باآرزو می کنم که اين برنامه با .  انصاف چون دکتر هوالکوئی در ميان می گذارد

                .، ساليان سال راهگشای جامعه ی ايرانی خارج از کشور باشد" فرودها " دوری گرفتن از و " 

  فريبا مقدم 

  1384  ماهتير

  and  U.S. Census Bureau; year 2002 Divorcemag.com رجوع کنيد به * 

  

  

  


